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Bakgrund 
Under de senaste åren har behovet av en Fiskeplan ökat i och med att medlemmarna 

i föreningen samt boende i området mer aktivt deltar i fiske-vårdsarbetet och 

diskussionen kring fisket. Planen skall tillsammans med fiskebestämmelser styra 

upp fisket och dess problem och göra det enklare för styrelsen att verkställa 

stämmobeslut. Planen skall genom ständiga uppdateringar också kunna användas 

för som stöd för styrelsens arbete, boende i området skall själva kunna läsa om vilka 

målsättningar föreningen satt och därefter känna en sådan delaktighet att man kan 

stötta och engagera sig i arbetet.  

 
 
Syfte 
Syftet med planen är att få en långsiktig och översiktlig plan om fiskevård och fiske 

samt fungera som stöd i samarbete med andra berörda. 

 

Övergripande målsättning 
De övergripande målen för föreningens arbete med fiskevård och fiske är att  

-genom utveckling och vård av fiskevattnen skapa förutsättningar för livskraftiga 

bestånd av ursprunglig fisk i vattnen inom föreningen. 

-erbjuda fiskevatten baserat på en naturlig reproduktion och med ett uttag som 

garanterar ett långsiktigt hållbart bevarande av fiskeresursen och omgivande miljö, 

-tillgodose fiskerättsägarna och sportfiskarnas behov av tillgång till och utveckling 

av vatten och miljö (stigar, grill/eldningsplatser, skyltning) för fritidsfiske. 

-genom inplantering av fisk öka värdet på fiskevattnen till den grad att 

husbehovsfiske och fritidsfiske av ädelfisk kan bedrivas för både nytta och nöje. 

 

 

Fiskeplanering 
Föreningens fiskeplan är en viktig del i planeringskedjan från lokal nivå 

(fiskevårdsområde, fiskeklubb mm) till central nivå (kommunen) och vidare till 

regional nivå (länsstyrelsen). Planer kommer att finnas på dessa tre nivåer. Utifrån 

planerna utarbetas åtgärdsprogram. Länsstyrelsen sammanställer behoven och söker 

och fördelar resurser i form av ekonomiskt stöd för åtgärderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Siksjönäs FVO har som målsättning och riktlinje för fiskevården att: 

 

   Vattenkvaliteten ej försämras så att naturligt lekande bestånd försvinner. 

 Utsättningsmaterialets ursprung skall vara så geografiskt närliggande som möjligt.  

   Fiskeregleringar skall säkerställa att det ges optimalt antal fisketillfällen utan att 

riskera överfiske. 

   Fisket skall regleras och via varierande upplåtelser anpassas till de olika vattnens 

produktionsförmåga. Högsta prioritet har en reglering av fångstuttaget relaterat till 

vattnens produktionskapacitet. 

   Tillsynen skall ha en omfattning som garanterar de förväntade effekterna av 

påkallade regler och förordningar. 

   Kännedom kring olika möjligheter att förkovra sig inom området fiskevård måste 

förbättras hos fiskerättsägarna. 

   Det skall finnas en långsiktig planering i form av en verksamhetsplan inom 

föreningen.  

   Säkerhetstänkandet i föreningen skall också belysas och förbättras. Ett av 

föreningens mål är att informera om och undrelätta användandet av flytvästar, 

flytoveraller osv.  

 
 
Utsättningar av fisk omfattar årligen totalt:  

 

Lokal Art Ålder Antal 

 
Siksjön 
Bäcken 

Öring  

 

 Yngel/g st 

 
Resultatet av utsättningarna är att öringstammen har snabbare kunnat etablera sig i 

Siksjön. Den fisk som har planterats ut har visat sig växa bra, föröka sig samt få en 

fin smak. Dock är antalet utplanterade fiskar för litet, utplanteringen behöver utökas 

och fortlöpa för att önskat resultat skall kunna uppvisas. 

 
Följande definitioner avseende fiskevårdsbegreppen är allmänt vedertagna och gäller 

bl a i kommunens fiskeplan. 

 
Fiskevård:  Åtgärder genom fiskvård och förvaltning med syfte att 

återskapa naturliga förutsättningar för fiskbestånd att tillväxa 

och leva i balans med omgivningen.  

 

Fiskvård: Fiskevårdsåtgärder inriktade mot återställning och 

upprätthållande av livsmiljön samt åtgärder inriktade mot 

beståndsvård.  

 

Förvaltning:   Fiskevårdsåtgärder av administrativ karaktär som 

organisation, regleringar, tillsyn, planering och utbildning. 

 

Beståndsvård:  Direkta åtgärder mot fiskbestånden i form av utsättningar 

eller decimeringsfisken. 

 

Sportfiske: Fiske med handhållet spö eller handlina, bedrivet för nöje  

och rekreation. 

 

Husbehovsfiske:  Fiske med mängdfångande redskap varvid fångsten används 

till det egna hushållet. 

Fritidsfiske:    Innefattar sportfiske och husbehovsfiske. 



 

 

 

 

Områdesbeskrivning 
 

Allmänt  
Fiskevårdsområdet består av Siksjön, delar 

av Ängesbäcken, Huvudsjöbäcken, Gusjön 

samt Svanatjärn. 

Se bifogad kartbild. 
Sjöar och tjärnar är i huvudsak relativt närings 

rika.  

 

 

Fiskarter 

I vattendragen är öring den mest intressanta ur 

fiskesynpunkt.  

Sik förekommer även i Siksjön och utgör för 

många en viktig del i husbehovsfisket. 

Abbore, gädda, mört, lake och id är andra 

fiskarter som finns inom området. 

 

 

Fiskbeståndens status 

När det gäller fiskbeståndens status är det 

framförallt öringen som är hårt tillbakatryckt. 

Orsaken är främst att föreningens ekonomi ej 

tillåtit att man planterat ut mer fisk, men också 

att tillgången på godkänd fisk varit så dålig att 

priset blivit allt för högt.  

 

 

Provfiskning har ej genomförts 
Sjöar 

Följande redovisning baseras på provfisken med provfiskenät enligt fastställd veten-

skaplig metodik. 

 

Sjöstorlek Medelfångst (g) per 

nätansträng-ning 

Medelvikt för 

öring (g) 

Medelvikt för sik 

(g) 

>  ha  ö g g 

    

     

 Tabell 1. Nyckeltal avseende bestånd av öring och sik i Siksjön 

 

 

 

 

Kommentarer:  

 

 

 

 



Förvaltning 

 
 

 

Fiskeregleringar 

En reglering av den mängd fisk som får fångas är en absolut förutsättning för att 

fiskbestånden ska kunna bibehållas eller åter uppnå en livskraftig populationsstorlek 

och bra kvalitet. Av denna anledning har ett årligt fiskestopp införts mellan 15/9-

15/10. 

 

Tillsyn 

Vid införande av regler, regleringar och förordningar så syftar de till att uppnå vissa 

effekter i det fiske eller för de fiskbestånd som avses. För att dessa skall vara 

effektiva krävs förutom information även en aktiv tillsyn av efterlevnaden ute vid 

vattnen. Styrelsen för Siksjönäs FVO anser att tillsynen av fisket i området är 

begränsat men dock behövligt. Respekten för föreningens arbete och de regler som 

införts har ökat i och med att fisket förbättrats.   

 

Utbildning 

Kunskaperna förbättras kontinuerligt kring fiskevård och våra fiskbestånd. Det är av 

största vikt att de som vårdar och förvaltar fiskevatten förkovrar sig i de nya 

kunskaperna. Detta höjer kvaliteten på fiskevårdsarbetet och ökar möjligheterna att 

uppnå ett varaktigt nyttjande av våra fiskbestånd. 

Det är även viktigt att de fiskande tar del av de nya rönen inom fiskevårdens 

område. Detta ger en större förståelse och en bättre efterlevnad för de olika åtgärder 

och begränsningar som förvaltarna av fisket genomför.  

Föreningen planerar att till våren starta studiecirklar på div fiske teman för att 

förbättra kunnskaper samt skapa ett större intresse för fisket hos ortsborna. 

 

Planering 

Inriktningen på dagens fiskevård innebär att det är ett långsiktigt arbete som kräver 

många års arbete innan resultaten kan skönjas. Det är därför viktigt med en 

långsiktig planering av de åtgärder och de insatser som skall göras. 

Fiskevårdsinsatserna bör ges tid att få effekt innan utvärderingen startar. En 

långsiktig planering är i många fall en direkt förutsättning för att kunna ta del av de 

bidragssystem som finns inom fiskevårdens område. 

En lämplig planeringsform är att upprätta en verksamhetsplan. Denna bör innehålla 

avsnitt som behandlar service, information, fiskevård, marknadsföring samt 

utbildning. Planen bör för att ge en långsiktig stabilitet i arbetet omfatta minst en 

rullande 3 års-planering. 

 

Personal 

Den sakkunskap som krävs för ett meningsfullt fiskevårdsarbete finns i dag 

tillgänglig både i Vilhelmina kommun och genom samarbete även i 

grannkommunerna. Tillgång till lokalt stationerad kompetens med fiskeribiologisk 

utbildning är en viktig förutsättning för att driva fiskevårdsarbetet framåt. 

Sakkunskap finns även ute i fiskevårdsområdena huvudsakligen i form av praktiska 

kunskaper. 

 

Nyttjande 

Inom föreningen förekommer ej yrkesfiske. Husbehovsfiske förekommer i området. 

Husbehovsfisket för delägare är av viss omfattning och berör även mindre vatten. 
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Lagstiftning och planer 
Fiskelagstiftning 

Nedan redovisas översiktligt de lagar, förordningar och författningar som 

kommunen och fiskerättsägarna har att följa i fiskevårdsarbetet. Till många av 

nedanstående har vissa kompletteringar skett med senare beslut men här redovisas 

endast huvuddokumenten. 

 

Fiskeriförordningen 1994:1716 

Fiskelagen 1993:787 

Fiskeriverkets författningssamling 1993:31 

Lagen om fiskevårdsområde LOFO 1981:533 

Lagen om samfällighetsförvaltning 1973:1150 

 

Planer 

Fiskevårdarbetet berörs allmänt sett av ett antal olika planer som styr olika 

delverksamheter inom området, t.ex. Länsfiskevårdsplan, Länskalkningsplanerna, 

Fiskeriverkets policy för fiskutsättningar, Aktionsplaner för biologisk mångfald. 

 

 

Finansiering 
Omfattningen av fiskevårdsverksamheten begränsas ofta av de ekonomiska resurser 

som finns tillgängliga inom föreningen. För att bedriva mer kostsamma projekt 

krävs oftast extern finansiering via någon typ av bidrag. Nedan beskrivs de externa 

bidragsmöjligheter som finns tillgängliga idag.  

 

Vilhelmina kommun har idag ett kommunalt fiskevårdsbidrag som är riktat till 

fiskeförvaltare och kan nyttjas för olika fiskevårdsåtgärder.  

Bygdeavgiftsmedel används även i viss omfattning till fiskevårdsåtgärder. 

Statliga fiskevårdsmedel söks via kommunen från Länsstyrelsen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Fiskebestämmelser för Siksjönäs FVO 
 

 

 

Allmänheten har rätt till fiske enligt följande: 
 

 Föreningen skall upplåta fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.  

 

 Kortet berättigar till fiske med handredskap i samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet. 

 Innehavaren av kortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser.  

 Kortet är personligt och får ej överlåtas. 

 

 Fiskekortet, berättigar till sportfiske, inklusive dragrodd med ett redskap per person.  

 

 Fiske med utter, långrev eller ståndkrok är tillåtet inom byalagets vatten, dock endast med 3 

krokar. 

 

 Barn under 16 år har tillstånd att fiska utan fiskekort tillsammans med målsman, vilken  

har giltigt fiskekort. 

 

   Årstämman beslutar om priserna på fiskekort. 

 

  

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser för samtliga fiskande 
 

1.  Nät skall utmärkas med dobb, väl synlig, med ägarens namn och fastighetens 

registerbeteckning.  

 

2. Fiskeförbud råder under lektid, d.v.s från och med den 15 september till och 

med den 15 oktober. 

 

3. Fiske med ståndkrok är förbjudet, både på is och på öppet vatten. 

 

 

10. Årsstämman beslutar om villkoren för fiskets bedrivande och styrelsen 

verkställer årsstämmans beslut. 

 

11. För tillsyn av fisket, och dess bestämmelser, inom byalagets vatten finns av 

Länsstyrelsen förordnade fisketillsynspersoner. Förutom vad som sägs i 

Fiskelagen SFS 1993:787 samt Fiskeriverkets föreskrifter, FIFS 1993:31, med 

kompletteringar och tillägg, gäller nedanstående definition angående 

fritidsfiske. 

 

Definition: Fritidsfiske innefattar sportfiske och husbehovsfiske med 

mängdfångande redskap, varvid fångsten används i det egna hushållet. 

 

 

 


